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ĮPROČIAI, KORPORACIJA IR MES
Paskaita skaityta ASS Studijų Diena (kovo 28, 1965) Chicagoje.

Kas yra įprotis?
Lietuvių Enciklopedija įprotį apibrėžia kaip ... „Atskiro žmogaus
įprastas, pastovus, polinkis ar elgesys“. Įpročiai formuojami ir reiškiasi
ne tik fiziniais muskulų atliekamais veiksmais, bet taip pat ir mintijime
ir mūsų jausminiuose atsinešimuose. Įprantame mylėti, neapkęsti, bijoti.
Įpročiai, kuo tolyn, vis labiau tampa sunkiai beatskiriamomis asmenybės
dalelėmis. Ir net norėdami jų dažnai nebepaslepiame. Jei bent sekundei
sąmonė nuklysta, senieji įpročiai iškyla. Visi tokių netikėtumų esame
išgyvenę („Ylos maiše nepaslėpsi“).
Tačiau gi įpročiai suprastina ir palengvina mūsų veikimą. Kartą iš
mokti, jie pakelia mūsų našumą, atpalaiduoja mūsų energiją, fizines jėgas
kitiems veiksmams.
Visi esame mašinų vairuotojai. Ar prisimename kaip sunkios buvo
pirmos vairavimo pamokos? Dirbome visu kūnu, visa siela, visom dvasios
pajėgom, kad tik kaip nors susitvarkyti su bejudančia mašina. Kai kurie
iš mūsų pradėjome vairuoti mašinas su išminama sankaba ir su bėgiais.
Jūs žinote: „Išmini sankabą, . . . perjungi į pirmą bėgį, . . . duodi gazo, . . .
atleidi sankabą (pamažėli!), . . . važiuoji, . . . išmini sankabą, .. . . perjungi
į antrą bėgį, duodi gazo, . . . atleidi sankabą. . . . važiuoji, . . .”. Kiek tai
buvo darbo! .. Niekam kitam neturėjom laiko: tik vairavimui! Dabar gi
tuos veiksmus tiek sykių darius, taip į juos įpratome, jog atliekame viską
taip paprastai, pusiau ar veik visai automatiškai: beklausydami muzikos,
besikalbėdami, begalvodami. Sykį įpratus visi mūsų vairavimo įpročiai
teužima tik mažą dalį mūsų energijos. Įpratome ir darome. Kaip tai įvyks
ta, mokslas tikrai nei nežino.
Įpročio tikslingumą ir ekonomiją žmonės jau senai pastebėjo ir pradėjo
tai išnaudoti. Ir šiandien didele dalimi mūsų lavinimas susideda iš įpročių
sudarymo. Fabrike mašinos naudojimas, įstaigoje „computerio“ vartojiLIETUVOS
NACIONALINE
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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mas, kariuomenės efektyvingumas, mūsų bendravimo formos, mokslinio
mintijimo kai kurios formos, tai vis Įdiegtos įpročių sistemos. Ir anot
Hammerstein’o „South Pacific“ dainuojamų žodžių: kūdikis jau lopšyje
išmokinamas mylėti ir neapkęsti.
Įpročiams įdiegti vartojama ir bausmė ir meilė ir pažadai ir net visai
gryni Pavlovo metodai. Aną dieną skaičiau, kaip vienoje iš Michigan©
alkoholikų sanatorijų bandoma panaikinti senuosius įpročius. Sanatorijoje
yra įrengtas baras, už kurio yra „bartenderis“. Alkoholikas pasodinamas
už baro. Jam įpilama ko jis pageidauja. Ant galvos pritvirtinami elektros
laidai ir ... kiekvieną sykį kai jis pakelia prie lūpų stikliuką ... palei
džiama elektros srovė.
Kaip bebūtų, bet jau nuo senovės, nuo urvinio žmogaus, dorus įpro
čius stengiamasi įdiegti vaikams. Ir todėl, jūs, visi žinote garsius posakius:
„Lenk medį, kol jaunas“ ir „Už vieną muštą, du nemuštus duoda“. Ir todėl
mums skelbė ir mes skelbėme ir sakėm: būti taupiam, ir būti ^tvarkingam,
būti punktualiam, ir pildyti savo žodį, ir atvykti į sueigas, ir padėti arti
mam, ir būti patriotiškam, ir gailestingam, ir darbščiam... ir mes tokie
pasidarėm; vieni daugiau, kiti mažiau. Ir nerūkėm (iki tam tikro laiko), ir
negėrėm (iki tam tikro laiko), ir atvykome į kiekvieną sueigą, ir paklusdavome vyresniems, ir nepirkome „Playboy“ žurnalo. Bet laikas bėgo ir
pradėjome pastebėti, kad neįmanoma padėti kiekvienam artimui reika
laujančiam pagalbos, kad nevisada galima paklusti vyresniam, kad nevisada galima būti pamaldžiam ir tikinčiam, kai nevisada galima būti gai
lestingam ... Kad gyvenimas yra skirtingas nuo pieštojo „Skautybė Ber
niukams“ ir nuo įsivaizduotojo bebūnant dešimt metų amžiaus berniuku.
Bet grįžkime atgal prie mūsų sankabos ir mašinos su bėgiais. Įsivaiz
duokite vieną dieną jūs įsėdote į mašiną su automatine važiuokle. Ir jūs
jau iš anksto galvojote kaip lengva bus jums važiuoti: jokių perjungimų.
Užvedi mašiną, duodi gazo ir važiuoji. Tai ir viskas. Ir jūs pradedate va
žiuoti ir jūsų kairė koja pradeda spausti grindis kiekvieną sykį kai jūs
stabdote ir pradedate važiuoti. Jūsų dešinė ranka laiks nuo laiko pradeda
grabinėti apie vairolazdę, ieškodama bėgių perjungimo. Jūsų pirmasis
toks tikslingas, naudingas įprotis staiga pradeda jums kliudyti, nebeleidžia
jums tikslingai vairuoti, mašina važiuoti.
Ir jūs žinote Gogolio Pliuškiną. Tą šykštų senį, kuris buvęs taupiu,
maloniu, raudonskruoščiu berniuku virto į apipelėjusio pyrago svečiui
besigailintį šykštuolį. Šykštuoliu, kurio dvare tebuvo tik viena pora batų
pas jį beeinantiems baudžiauninkams įsispirti.
Tad įprotis gali tapti ir kensmingu. Vienose sąlygose tas pat įprotis
gali būti tikslingas, kitose stabdis. Be įpročių žmogus būtų visai neorgani
zuotas, neproduktyvus, pasimetęs, nuolat bereaguojąs į visus iš aplinkos
beateinančius erzintuvus. Tačiau kitoje skalės pusėje: žmogus — įpročių
vergas, nepajėgiąs nuo jų atsiplėšti, nepajėgiąs toleruoti bet kokio nukrypi
mo, reaguojąs į tokius nukrypimus pykčiais, baimėmis, nepasitenkinimais.
Tarpe šių kraštutinumų visa neišbaigiama gradacija neišbaigiamų įpročių
kombinacijų.
Ar įpročiai keičiasi? Be abejonės taip! Keičiasi žmonių vertybių sis
temos, jų veikimo sritys, keičiasi žmonės. Žmones keičia aplinkuma, se96
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nėjimas, išgyvenimai, kiti žmonės. Kadangi organizacija susideda iš žmo
nių, ir organizacijoje besireiškią įpročiai pasikeičia.
Tremtyje Korp! Vytis ir ASD, tai yra Akademinis Skautų Sąjūdis,
išaugo į vieną iš didžiausių lietuviškosios studentijos korporacijų tremtyje.
Sambūriui priklauso tikrai nemažiau 25-30% visų besireiškiančių studentų.
Lietuvoje Korp! Vytis buvo viena iš mažesniųjų korporacijų. Jos tuometi
niame gyvenime visų labiausiai buvo pastebimos dvi tendencijos:
viena — pratęsimas laimingo vaikystės skautavimo,
antra — jaunos valstybės ir tautos suidealintas išgyvenimas.
Šios dvi tendencijos susiformavo patenkinimui narių reikalavimų.
Šios tendencijos vėliau jau aplėmė naujų narių atėjimą ir vėlesnį veikimą
visuomenėje ir santykiavimą pačių vytiečių tarpe.
Tremtyje Korp! Vytis susikūrė su įvairiesnių asmenybių baze. Jon
atėjo įvairesnių tipų asmenybės. Ir nors jaunystės dienų skautavimo pra
tęsimo momentas visad joje reiškėsi, korporacija pasidarė:
a. Buršiškesnė (nuo vokiško „Der Bursche“ — jaunas vyras, bernas).
Korporacija pradėjo rodyti kaik kuriuos „young man’s gang“ požymius, su
šiuo susietais agresyvesniais pasireiškimais, jauno vyriškio bėdomis, bai
mėmis besikristalizuojančio vyriškio elgsenomis. Šis procesas prasidėjo
Vokietijoje, bet visų labiausiai pradėjo reikštis prieš dešimt, dvylika metų.
Kai kurie pavyzdžiai: dainos kaip „ei lelijėle, ei lelijėle“, „kiškiuko sve
tainė“ Liet. Studentų Sąjungos suvažiavime, „Smuklė“ Kaziuko mugėje.
b. Pasekanti amerikiečių studentų organizacijų įpročius (švarkai, sueigų-suvažiavimų pravedimas, alus).
c. Paskutiniu laiku vis labiau pasireiškiąs pasimetimas jausminių įpro
čių srityje. Iš įpratimo bandoma gyventi senosiomis jausminėmis vėžė
mis, naudotis senaisiais jausminiais šaltiniais, jausti ir išgyventi kaip ir
anksčiau, tačiau šie senieji vaikystės, savųjų tarpe įgytieji jausminiai įpro
čiai sugriūva susidūrę su gyvenimo realybe, universiteto ir gyvenimo
klausimus bestatančia aplinkuma. Už etninės grupės beegzistuojanti visu
ma savo teikiamais klausįmais ir reikalavimais nebesutinka su etninio
„ghetto“ nostalgišku, statišku jausminiu klimatu. Šį lūžį visi jaučia. La
biausiai socialinių mokslų atstovai.
Žmogus turi daug rolių, jis santykiauja įvairiose platformose, jis susi
kuria ir atmeta žmogiškuosius santykius. Čia pasireiškia ir jo dvilypumas
tarp jo emocinio-jausminio ir intelektualaus-racionalaus gyvenimo. Protu
gyvename pasauliniu mąsteliu. Statome užtvankas Afrikoje, jėgaines In
dijoje, skraidome į konferencijas po visą kontinentą, atostogoms važiuojam
į Europą, Afriką ir Aziją, leidžiame knygas New Yorke, Mūnchene. Tačiau
jausminiai niekados neišėjome iš šeimos ratelio, vaikystės dienų jausminio
užtikrinimo. Gavę grupės užtikrinimą ir jausminės šilumos šaltinius gavo
me ir etnocentrinius grupės pančius. Susikuriame savo realybę.
Kai kurie išeina iš mūsų. Vieni išeina sunaikinę, sutraukę ryšius,
sugriovę savo įpročius, su taikindami savyje savo artimuosius ir rasdami
išorę vertingesne. Kiti išeina pamažėli pajėgdami sukurti naujus ryšius,
sukurti naujus įpročius; pajėgdami pakopti į aukštesnę jausminę pakopą,
pajėgdami pajusti save ir savo artimuosius, besančius vienos didelės šeimos
nariu: Žmogumi.
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AKADEMIKAS ASS VEIKLOS UGDYME
Juozas Kregždys

Pats šios temos pavadinimas yra pagrįstas sekančiai: Aka
deminis Skautų Sąjūdis, kaip organizacija nėra apribota na
riams nei laiko nei amžiaus atžvilgiu. Reiškia, kad ASS nėra
pereinamo gyvenimo laikotarpio organizacija, kaip pavyzdžiui
Lietuvių Studentų Sąjunga. Todėl mano supratimu kiekvienas
ASS narys yra įsipareigojęs ir dalinai atsakingas už organiza
cijos tęstinumą ir veiklos ugdymą.

Prieš žvelgiant į pavienį Sąjūdžio narį ir jo įnašą į ASS veiklą, rei
kalinga trumpai peržvelgti bent paskutinių keletos metų eigos įvykius,
paieškant įspūdingesnių momentų, kurie turėjo įtakos į mūsų kaip narių
nusiteikimus organizacinėje veikloje ir kurie formavo nuomones asmenų,
kurių dėmesys buvo kreipiamas į mus ir mūsų veiklą. Šie daugumoje
atvejų pašaliniai asmenys, vienu ar kitu laiku, savaip įvertindami tuos
momentus susidariusiose situacijose, pareigingumo nuotaikoje, pakartoti
nai atakavo mūsų sąžines ir protavimus. Per eilę metų mūsų nusiteikimai
organizacinėje veikloje buvo visapusiškai kaitaliojami.
Kai šiandien mes kalbėsime apie mūsų Sąjūdžio ateitį, būsim pri
versti teisti (kaltinti ar teisinti) praėjusius laikus. Vietoj to, ar nebūtų
verta teisti mums patiems save, nes kaip pareigingiems nariams sąjūdyje,
atsakingumą teks priimti kiekvienam. Ateities veiklos klausimas bus iš
spręstas tada, kai visi parodysim didesnį supratimą ir atsakingumą sau
ir mūsų Sąjūdžiui.
Žvelgiant į artimą praeitį reikia pastebėti vieną didelį trūkumą or
ganizaciniame samprotavime ne pas vieną Sąjūdžio narį. Būtent, mums
trūksta savarankiškumo ir iniciatyvos. Dovanotina yra junjorui ir kan
didatei, bet nedovanotina yra Sąjūdžio pilnateisiams nariams, kuriems
yra reikalingas nuolatinis valdybų tempimas ir stūmimas į bet kokį Sąjū
dyje veikimą. Dažniausiai, tuo atveju, mūsų vadovai tampa kažin kokiu
programą statančiu ir ją išpildančiu vienetu, o skyriaus nariai pasidaro
laisvais klausytojais ir stebėtojais.
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FSS suvažiavimo Clevelande dalyviai Čiurlionio namų kieme.

G. Peniko nuotr.

Prisiminkime nesenus laikus, kada kiekvienas iš mūsų buvome ragi
nami ir vedami skautų organizacijoje: skiltininko, draugininko ar net tuntininko, kuomet jų artima globa ir įtaka į mus buvo labai reikalinga.
Tada mūsų gyvenimo laikotarpis buvo toks, kad mūsų kūnas ir siela reikalovo nuolatinės priežiūros ir mūsų elgsena turėjo būti griežtai ribojama.
Tačiau, kai mes priėjom prie savo dvidešimties metų amžiaus, (dvide
šimts metų vėliau už visus kitus žinduolius ant šios žemės), gyvenimas
mus skaito ir vertina savarankiškais, subrendusiais individais, turinčiais
savo išsiskiriančius charakterius, savus noruš, tikslus ir pajėgius, paty
rusius protavimus.
Jeigu priimame šį gamtinį reiškinį kaipo tiesą, ir prisipažįstame, kad
į mūsų organizaciją įstoja jau subrendę individai, tai virš minėti pasireiškią trūkumai .nėra lengvai pateisinami. Kokį vardą mes šiems trūku
mams duosim, nebus naujas, bet specifiniai analizuojant bet kurį „įspū
dingą momentą“ mūsų organizacinėje veikloje, randame pačiame pavir
šiuje žymią pasėką mūsų pareigingumo, entuziasmo ir iniciatyvos, arba
aiškią išdaigą mūsų pasyvumo, nuolat besireiškiančią „nuolatinio laisva
laikio“ atmosferoje. Šios „nuolatinio laisvalaikio“ atmosferos praktikavi99
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mas sunaikina mūsų saiko jausmus, ir priveda prie to, kad užmiršę savo
pareigas kaip Sąjūdžio nariai, pradedami ignoruoti betkokią atsakomybę
netik savo asmeniniam charakteriui, bet ir pačiam Sąjūdžiui.
Kartais, vietoj to, kad iškilusias blogybes radę jas mažintume ar
naikintume, mes bandome pagraibomis jas užmaskuoti susiradę bent mus
pačius patenkinančius pasiteisinimus. Tai aiškus kaltės, kurios patys ne
jaučiame, prisiėmimo ženklas. Laikui bėgant, bandome išlysti iš kalti
nimų priespaudos, tačiau tada jau būnam taip susigyvenę su tais vis pa
šalyje augančiais užmetimais, kad pasidarom protiniai nepajėgūs išreikšti
bent kiek tolerancijos kitų žodžiams, daleisti bent kiek abejingumo savo
„išteisintai“ elgsenai, kad galutinai prieitume prie racionalaus pasiteisi
nimo, ar reikalingumo pasitaisymo.
Paimkime pavyzdžiu vieną reiškinį, kuris ne pas vieną jau šiandien
yra iššaukęs isterijos. Tai mūsų populiarus „alaus klausimas“. Šiandien
bet kas gali užtikrinti, kad nei Garbės Teismas, nei ASS Suvažiavimas,
nei ASS Vadij a, nei betkuris kitas ASS ar LSS organas to klausimo mums
neišspręs. Kodėl? Todėl, kad nėra ką spręsti. Viso alaus niekas neišgers —
tas jau buvo bandyta. Prie pieno grąžint visą Sąjūdį šių dienų medicinos
mokslas nepatartų: sako kažkokioms kraujo kanalizacijoms pienas kaž
kokias užtvankas daro.
Jeigu nėra ką spręsti kitiems, dar neturėtų reikšti, kad nieko šiame
klausime nėra taisytino. Negalima pasakyti, kad visi mums daryti užme
timai buvo be teisėto pagrindo. Kažkur ir kadanors ir gal ne vieną kartą
buvome išėję už savo ribų. Ten ir tada ir ne vieną kartą mes buvome
priėję prie demonstratyvios ir nepaisančios nuomonės bei ūpo, užmiršdami
savo įsipareigojimus.
Nežinau, ar mūsų elgsenos pavyzdys jauniesiems skautams yra toks
įtakingas, ir ar būti jiems pavyzdžiu yra vienas iš mūsų įsipareigojimų
Sąjūdyje. Lietuvių Skautų Sąjunga gal nėra šiandien jau vienintelė, bet
yra pirmoji pasaulinėje skautų šeimoje, kuri išvystė organizuoto ir ak
tyvaus skautavimo laikotarpį beveik be ribų. Todėl ar tikslu būtų daleisti,
kad šioje didelėje metų plotmėje visi turėtų prisilaikyti prie vienų ir tų
pačių skautavimo taisyklių?
Pasigendame ne vienas taisyklių, kurios neturėjo būt pamirštos, bet
daugiau mumyse įgyvendintos. Susivaldymas — yra viena iš jų. Gal
žodžio reikšmė mums šiandien yra geriau suprantama, negu anksčiau,
gal žodis įgijo platesnę reikšmę, bet prasmėje nėra mūsų išaugtas. Žodis
„skautas“ pas mus irgi yra nublukęs. „Akademikas“ yra jau priimtas, vi
siems suprantamas, mūsų vardas ir daugeliui pridėti žodį „skautas“ jau
būtų bereikalingas burnos aušinimas.
Malonu šiandien yra, kad mes patys garsiau ir griežčiau pasisakom
už taip vadinamas stovyklines uniformas — kuklias skautiškas, negu už
mūsų tradicines Sąjūdžio ar Korporacijų aprangas. Turėtume pirma gi
liau įgyvendinti mūsų Sąjūdyje tuos paprastus skautiškus papročius, atatinkančius mūsų skautavimui, o paskui pridėti mūsų, kaip akademikų
skautų tradicijas, tikslus, naujus įsipareigojimus. Turėdami geresnį ir stip
resnį pagrindą, mes parodysim savo tikrą veidą, netik savo išorine išvaiz
da, bet ir savo papročių bei tradicijų ugdymu mūsų veikloje.
100

9

ATSISKYREME

SU FILISTERIU

MYKOLU VAITENU

Akademinė skautija pastaraisiais metais patyrė skaudžių smūgių:
dar nespėjo kaip reikiant užželti Korp! Vytis garbės narių A A. prof.
Stepono Kolupailos ir Domininkos Kesiūnaitės kapai, kai mus pritrenkė
skaudi žinia: š.m. liepos 11 d. Clevelande mirė filisteris dr. Mykolas Vaitėnas, iš savo neilgo 54 metų gyvenimo 33 paskyręs mūsų organizacijai.
Velionis Mykolas buvo gimęs 1911.VII.10 Ažubalių k., Molėtų valsčiuje,
vidutinių ūkininkų šeimoje, kaip paskutinis iš penketo vaikų. Molėtų
apylinkės žemė nederlinga, nelabai neši, žmonės gyvena apyskurdžiai, ta
čiau ji labai graži: kalvos, miškai, daugybė ežerų, ežerėlių. Šis gamtovaiz
dis padėjo išauginti jautrios sielos, Pasaulio Kūrėją, tėvynę ir jos žmones
mylintį vyrą.
Mokyklos karo metu ir pokario metais buvo retesnis daiktas, dažnai
sutrikusios, taigi Mykolas savo mokslus pradėjo vargo mokykla, lygiai
tokia, kaip skulptorius Petras Rimša išdrožė: kaimo daraktorė — verpėja,
davatka per žiemą išmokė jį iš maldaknygės skaityti. Vasarą Mykolas
ganė galvijus („pulkauninkąvo“), o sekančią žiemą, 1921 m., baigė du
skyrių. 1923 m. rudenį išlaikė egzaminus į Molėtų vidurinės mokyklos I
klasę, 1927 m. ją (visas 4 klases) baigė. Po to porą metų dirbo pusberniu
ūkyje, nes, vyresniajam broliui pradėjus studijuoti, tėyai nebeišgalėjo
Mykolo į mokslus leisti. Tačiau jis nepalūžo: mokėsi sau vienas namie,
101

10

atspėjamu nuo ūkio darbų metu ir 1929 m. išlaikė egzaminus į Ukmergės
gimnazijos VI klasę. Ją baigęs, 1932 m. rudenį įstojo į Vytauto D. U-to
medicinos fakultetą; kurį 1938 m. labai sėkmingai baigė ir 1939 m. pra
džioje buvo išrinktas Odos ir venerinių ligų katedros asistentu. Tuo laiku,
drauge su prof. Sidaravičium, parašė mokslinį darbą „Syfilis V. D. U-to
Odonos ir venerinių ligų klinikos ir poliklinikos duomenimis 10 metų
laikotarpyje“. 1941 m. pakeltas į vyresniuosius asistentus. Parašė ir
1944.1.12 apgynė dizertaciją tema “kai kurių odos ligų įtaka skrandžio
sekrecijai“. Buvo paskirtas etatiniu lektorium.
1944 m. rūgpienio mėnesį atsidūrė Vokietijoje ir 18 mėnesių dirbo
Erlangeno u-to Dermotologijos klinikoje; 1946 m. pabaigoje perėjo UNRRAIRO tarnybon ir vadovavo Ecksbergo b. Muehldorf ligoninių Odos ligų
skyriui. 1949 m. atvyko į JAV-bes ir vienerius metus dirbo Buffalo, N.Y.
(Sisters of Charity Hosp.) ligoninėje, po to dar vienerius metus Clevelando
— Doctors Hospital - ligoninėje .Išlaikęs egzaminus, nuo 1951 m. iki mirties
vertėsi privačia praktika, ėjo atsakingas pareigas vienoje ligoninėje, kon
sultavo medicinos klausimais ir t.t.
Skautauti Mykolas pradėjo prieš 44 metus, 1921 m. įstojęs į Molėtų
skautų draugovę. Skautavo Ukmergės gimnazijoje, o 1932 m. įstojo į Korp!
Vytis. 1933 m. pakeltas senjoru ir 1938 m. filisteriu, su šia organizacija
nesiskyrė iki paskutinės savo gyvenimo dienos. Dar Lietuvoje buvo ren
kamas į valdybą, garbės teismą. Emigracijoje buvo vienas iš uoliausių
Korp! Vytis atkūrėjų, FSS steigėjų; ir mirė jos valdyboje dirbdamas. Pa
dėjo „Mūsų Vyčiui“, Clevelando skautų,-čių vienetams.
Nesvetima buvo Mykolui ir kita visuomeninės veiklos sritis: Buvo
vienas iš Ohio liet, gydytojų sąjungos steigėjų, kurį laiką valdybos pirmi
ninkas; aktyvus šaulys, vienas iš Liet. Bendruomenės vadovų, Lituanisti
nės mokyklos organizatorius, Tėvų komiteto narys, Čiurlionio ansamblio
rėmėjas ir t.t. A.A. Velionis rasdavo laiko skaityti populiarias paskaitas
visuomenei medicinos klausimais, bendradarbiavo spaudoje, organizavo
lėšas mokslus einantiems liet, jaunuoliams paremti.
Dr. M. Vaitėnas buvo geras savo šeimos narys: vyras ir tėvas. Paliko
mylimą žmoną Albertą, sūnų studentą vytietį Rimantą, dukterį Ramintą
(vid. mokyklos moksleivė); Lietuvoje ir emigracijoje liko ir daugiau gi
minių.
Velionis Mykolas netarnavo pinigui; jų nekrovė, neieškojo didelių pa
togumų. Iš ’ pacientų-ligonių ėmė tik minimalų atlyginimą, užsilikusių
skolų neieškodavo, neturtingesni ir be jokio atlyginimo gydydavo, kar
tais net vaistų nupirkdavo. Asmeniškai buvo taupus, bet ne šykštus: duo
davo ten, kur jam rodėsi reikalinga; pagal išgales rėmė liet, organizacijas,
spaudą, vienuolynus, nepasiturinčius asmenis. Ką sušelpdamas nekel
davo dėlto triukšmo spaudoje, kaip tikras skautas padėkos už gerąjį dar
belį nereikalaudavo.
Šių eilučių autoriui teko Lietuvoje ir pastaruoju metu su Velioniu
artimai bendradarbiauti: drauge mums uždėjo Korp! Vytis junjorų ir
senjorų kepuraites, vienoje gretoje stovintiems juostas užrišo, tik filisterio
ženklelį jam kiek anksčiau perkėlė. Kai porą nakčių Clevelande jo bute
nakvojau ,mudu su Mykolu visą laiką nemigome; išsipasakojo savo rū102
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pėsčius, kukliai prisiminė laimėjimus.
— Žinai, Broniau, — sakė jis, — mane širdies liga kankina. Vos iš
vengiau mirties. Kaip gydytojas gerai žinau, kad mirtis mane gali netikė
tai ištikti bet kurioje vietoje. Norėčiau dar kartą prieš mirtį savo gimtąją
žemę savo akimis išvysti. Bet...
Jo spėliojimai pasitvirtino: Mykolas nesirgo, mirė staiga ir netikėtai,
net ilgiau nesikankinęs. Gal tai jam ir neblogai, bet labai skaudu artimie
siems, jų tarpe ir mums, akademinės skautijos nariams, kai mus tokiomis
aplinkybėmis paliko.
A.A. Mykolas grįžo į žemę, tegu ne į gimtąją, bet vis dėlto žemę, iš
kurios jis buvo paimtas. Jis palaidotas tose pačiose kapinėse, kuriose ilsisi
mūsų organizacijos garbės narė D. Kesiūnaitė ir nemaža kitų lietuvių.
Rodosi, jo mūsų tarpe neliko, bet vis dėlto Mykolas tebėra drauge su mu
mis: kol gyvi būsime negalėsime užmiršti jo rūpestingo, bet labai
malonaus veido, skautiškos šilimos ir daugelio mažų ir didelių gerų darbe
lių. Taigi negalime sakyti, kad filisterio Vaitėno nebėra; iš mūsų organi
zacijos jis neišnyko be ženklo, o tik įsijungė į jau nemažą akademinės
skautijos draugovę Anapus.
Ilsėkis, Mielas Mykolai ir lauk mūsų: veikiai ir mes įsijungsime į
Tavo draugovės gretas!

Bronius Kviklys

Paskaitos metas FSS suvažiavime, kuris įvyko Clevelande, s. m. gegužės 29, 30 ir 31
dienomis.
Q. Peniko nuotr.
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SPECIALYBIŲ BARBARIŠKUMAS
(Iš J- Ortega y Gasset “Masių maišto”)

Esu teigęs, kad XIX šimtmetis automatiškai paruošė miniažmogį. Pa
analizuokime vieną specialų atveją, to paruošimo mechaniką.
Aš tvirtinau, kad XIX š. civilizacija gali būti suvesta į dvi dideles di
mensijas: liberalinę demokratiją ir techniką. Dabar teturime tik pastarąją.
Mūsų laikų technika gimsta iš susijungimo kapitalo su eksperimentiniu
mokslu. Ne kiekviena technika yra mokslinė. Tas, kuris gamino titnagi
nius kirvukus, neturėjo mokslo ir vistik sukūrė techniką. Kinija pasiekė
aukšto techninės pažangos laipsnio, bet nė trupučio neįtardama apie fizikos
buvimą. Vien tik modernioji Europos technika turi mokslinę šaknį, ir
iš tos šaknies išsivystė jos specifinis pobūdis, neribotos pažangos galu
mybė. Kitos technikos: mesopotaminė, Nilo, graikų, romėnų, Rytų — iš
tįsta ligi tam tikro pažangos laipsnio, kurio negali peržengti, ir vos tik
jį pasiekia — pradeda nesulaikomai smukti.
Šis Vakarų technikos stebuklas padarė galimą’ nuostabų europiečių
padaugėjimą. Nuo V š. ligi 1800 m. Europa negalėjo pasiekti didesnio už
180 milijonų gyventojų skaičiaus. Nuo 1800 ligi 1914 m. ji pasiekia 460 mili
jonų. Šis šoktelėjimas žmonijos istorijoje yra vienintelis. Nėra abejonės,
kad technika kartu su liberaline demokratija pagimdė miniažmogį kie
kybine prasme. Tačiau šitie puslapiai yra pasišovę įrodyti, kad jos taip
pat yra atsakingos ir kokybine bei neigiama prasme.
“Mase”, kaip esu sakęs, čia nelaikoma vien darbininkija, netaikoma į
vieną socialinę klasę, bet į vieną sluogsnį ar būdą būti žmogum, paste
bimą visuose socialiniuose sluogsniuose, kurie atstovauja mūsų laikus,
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kuriuos valdo ir tvarko. Tai tuoj pamatysime su nepaprastu akivaizdumu.
Kas šiandieną turi socialinę galią? Kas primeta mūsų laikotarpiui
savo dvasios struktūrą? Be abejo, buržuazija. Kas tos buržuazijos tarpe
laikomas aukštesne grupe, dabartine aristokratija? Be abejo, technikas,
inžinierius, gydytojas, finansininkas, profesorius ir .t t. Kas toje technikų
grupėje gryniausiai ir ryškiausiai juos atsovauja? Be abejo, mokslo žmo
gus. Jeigu žvaigždžių pasaulio būtybė aplankytų Europą ir, norėdama ją
vertinti, paklaustų, pagal kokį žmogaus tipą, iš visų joje gyvenančių, ji
bevelytų būti vertinama, neabejoju, kad Europa su pasitenkinimu ir tik
rumu dėl jos palankios nuomonės nurodytų savo mokslininkus. Aišku,
žvaigždžių būtybė neprašytų nurodyti nepaprastų asmenybių, bet ieškotų
bendrinio mokslininko tipo, europinės žmonijos viršūnės.
Ir štai pasirodo, kad šių dienų mokslininkas yra miniažmogio proto
tipas. Ir neatsitiktinai, ir ne dėl kiekvieno mokslo žmogaus asmeninės
ydos, bet todėl, kad pats mokslas — civilizacijos šaknis — automatiškai jį
paverčia miniažmogiu, tariant iš jo padaro primityvų, modernišką barbarą.
Reikalas yra pernelyg žinomas, nesuskaitomus kartus konstatuotas,
bet tik šioje knygoje iškeltas įgauna pilnutinę savo prasmę ir rimtumo
akivaizdumą.
Eksperimentinis mokslas prasideda XVI š. pabaigoje (Galilėjaus),
sustiprėja XVII š. gale (Newtonas) ir pradeda vystytis XVIII š. viduryje.
Ko nors vystymasis yra skirtingas nuo jo esmės ir priklauso įvairių sąlygų.
Taip esmė fizikos, kolektyvus eksperimentalaus mokslo vardas, pri
vertė dėti pastangas ją unifikuoti. Tuo pasireiškė Newtonas ir kiti tų lai
kų vyrai. Tačiau fizikos raida davė pradžią visiškai priešingo pobūdžio
darbams. Norint progresuoti, reikėjo, kad mokslininkai specializuotųsi.
Mokslininkai, ne pats mokslas. Mokslas nėra specialus. Tuo pačiu jis nebū
tų tikras. Netgi ir emperinis mokslas, paimtas visumoje, nėra tikras, jeigu
jis atskiriamas nuo matematikos, logikos, filosofijos, bet tyrimai jame,
neišvengiamai turi būti atliekami pagal specialybes.
Būtų labai įdomu ir naudinga parašyti fizikos ir biologijos mokslų
istoriją, parodant vis didėjančio specializavimosi procesą tyrinėtojų dar
buose. Tai parodytų, kaip karta po kartos, mokslininkas vis siaurinosi,
užsidarė kas kartą vis siauresnėje intelektualinio darbo dirvoje. Tačiau ne
šią svarbą toji istorija mum parodytų, o visai priešingą: kaip kiekvienoje
kartoje mokslininkas, turėdamas siaurinti savo darbo apimtį, palaipsniui
netekdavo sąlyčio su kitomis mokslo dalimis, nutoldavo nuo pilnutinio
visatos aiškinimo, kas yra vienintelis vertas mokslo, kultūros, Europos
civilizacijos vardų.
Specializavimasis kaip tik prasideda tuo laiku, kurį civilizuotas žmo
gus vadina “enciklopediniu”. XIX šimtmetis pradeda savo likimą vado
vaujant asmenybėms, gyvenusiomis enciklopediškai, nors jų darbai jau
turi specializavimosi pobūdį. Sekančioje kartoje lygybė dingsta ir specia
lybė pradeda išstumti iš kiekvieno mokslininko integralinę kultūrą. Kai
1890 m. trečioji karta paima intelektualinį Europos vairą, mes susiduriame
su istorijoje neturinčiu pavyzdžio mokslininku. Tai yra žmogus, kuris iš
viso ką reikia žinoti, norint būti diskretiška asmenybe, težino tik vieną
mokslą ir netgi iš to mokslo težino tik mažytę dalį, kurioje jis yra aktyvus
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Grupė darbu FSS suva
žiavimo metu surengtoje
meno parodoje.
G. Peniko nuotr

tyrinėtojas. Jis prieina prie to, kad kaip dorybę paskelbia savo nežinojimą
viso to, kas lieka nuošalyje jo siauros specialybės, kurią atsidėjęs kulti
vuoja ir vadina diletantiškumu pasinešimą apimti visą žiniją.
Reikalas štai koks: užsidaręs savo siauram laukelyje, jis iš . tikrųjų
sugeba atrasti naujus faktus ir pirmyn pastūmėti savo mokslą, kurį jis
vos tepažįsta, o kartu su juo ir minties enciklopediją, kurios jis sąmo
ningai nepažįsta. Kaip panašus dalykas galėjo įvykti ir įvyksta? Reikia
pabrėžti šio nenuneigiamo fakto ekstravagantiškumą: eksperimentalinis
mokslas gera dalimi padarė pažangą per pasakiškai vidutiniškų žmonių
darbą. Tariant, modernusis mokslas, šaknis ir simbolis mūsų civilizacijos,
priima į savo tarpą intelektualiniai vidutinius žmones ir jiems leidžia sėk
mingai dirbti. Viso to pateisinimas ir kartu didžiausias pranašumas bei
didžiausias pavojus naujajam mokslininkui ir visai civilizacijai, kuriai jis
vadovauja ir atstovauja-.mechanizacija. Daugelis dalykų, kuriuos reikėjo
atlikti fizikoje ir biologijoje, yra mechaninio pobūdžio, juos gali betkas ar
beveik betkas atlikti. Nesuskaitomų tyrimų reikalui yra galima mokslą
suskirstyti į mažytes daleles, užsidaryti vienoje jų ir nekreipti dėmesio
į kitas. Metodų tikslumas bei griežtumas leidžia šį laikiną ir praktišką
žinijos suskirstymą. Su vienu tokiu metodu dirbama kaip su mašina ir
netgi nėra būtina, norint gauti gausių išdavų, turėti aiškų supratimą apie
pagrindą ir prasmę. Tokiu tai būdu dauguma mokslininkų stumia pirmyn
bendrą mokslo pažangą, užsidarę savo labaratorijų celėse, kaip kad bitės
savo koryje.
Bet šitai pagamina nepaprastai keistų žmonių kastą. Tyrinėtojas, at
radęs naują gamtos faktą, iš prievartos turi jaustis pajėgiu. Su tam tikru
menamu teisingumu jis bus laikomas “žmogus, kuris žino”. Ir iš tikrųjų
jame randame gabaliuką kažko, kas kartu su kitais jame nesamais gaba
liukais tikrai sudaro žiniją. Tokia yra intymioji specialisto būklė, kuri
pirmaisiais mūsų amžiaus metais pasiekė ypatingo perdėjimo. Specialis
tas labai gerai “žino” savo mažytį kampelį, bet visiškai nenusituokia apie
visos likusios dalies šaknį.
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Štai ryškus pavyzdys šio keisto naujo žmogaus, kurį iš abiejų pusių
mėginau aptarti. Esu sakęs, kad būklė neturi pavyzdžio visoje istorijoje.
'Specialistas mum pasitarnauja griežtai sukonkretinti žmonių rūšį ir paro
dyti nepaprastų jos naujumą. Ankščiau žmones buvo galima visai papras
tai suskirstyti į žinovus ir nežinėlius, į daugmaž žinovus ir daugmaž nežinėlius. Tačiau specialisto mes negalime priskirti nė į vieną šių kategorijų.
Jis ne žinovas, nes nieko nežino apie tai, kas neįeina į jo specialybę, bet
taip pat jis negali būti laikomas ir nežinėliu, nes jis “mokslininkas” ir
labai gerai žino savo visatos dalelytes. Turėtume pasakyti, kad jis mokslininaks - nežinėlis, o tai yra jau labai rimtas dalykas, nes reiškia, kad jis
yra ponas, kuris visuose klausimuose, kuriuose nenusituokia, laikysis ne
kaip nežinėlis, bet su visu pasididžiavimu to, kuris savo specialioje srityje
yra žinovas.
Ir iš tikrųjų tokia esti specialisto laikysena. Politikoje, mene, socia
liniuose santykiuose, kituose moksluose užims ignoranto poziciją ir ją
karštai gins, neprisileisdamas — ir tai yra paradoksu — tos srities specia
listų. Jį išspecializuodama, civilizacija padarė uždaru savo apribojime;
tačiau tas pats savo vertės ir reikšmės jausmas jį verčia diktuoti ir ne
savo srityje. Ir pasirodo, kad netgi ir šituo atveju, kuris sudaro kvalifikuo
to žmogaus maksimumą, specialistas — taigi labiausiai tolimas miniažmogiui, elgsis kaip žmogus be kvalifikacijų ir kaip miniažmogis beveik visose
gyvenimo srityse.
Ir tai ne tuščias tvirtinimas. Kiekvienas gali stebėti kvailumą, su kuDainy, ratas Clevelando skyriaus baliuje.

G. Peniko nuotr.

FILISTERIŲ SUVAŽIAVIMO VEIDAI

Pranešimą skaito dr. Romas Kašubą.

Mintis užsirašo dr. Algis Avižienis.

G. Peniko nuotraukos
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nuo šiandieną galvoja, sprendžia ir veikia politikoje, mene, religijoje ir
bendrose gyvenimo problemose “mokslininkai”, o jiems iš paskos gydyto
jai, inžinieriai, finansininkai, profesoriai ect. Ta ypatybė “neklausti”, ne
pasiduoti ankštesniom instancijom kaip tik pasieka viršūnių pas tuos dali
mi kvalifikuotus žmones. Jie simbolizuoja ir didžiausia dalimi sudaro
masių imperiją, ir jų barbariškumas yra svarbiausia Europos demoralizavimosi priežastis.
Ir iš kitos pusės, jie sudaro aiškų ir tikslų pavyzdį, kaip pereito šimt
mečio civilizacija, palikta savo pačios polinkiui, išaugo šią primityvumo
ir barbariškumo atžalą.
Šio specialumo tiesioginė išdava yfa ta, kad šiandieną, kai tiek daug
turime “mokslo žmonių”, daug mažiau randame tikrai kultūringų žmonių
nei pvz. XVIII š. viduryje. Ir blogiausia y<ra tai, kad su visais šitais mokslažmogiais nėra užtikrinta mokslo pažanga, nes mokslas yra reikalingas
laikas nuo laiko organinio savo augimo patikrinimo, pertvarkymo. O tai
reikalauja unifikavimo pastangų, kiekvieną kartą vis sunkesnių, nes kiek
vieną kartą apima vis platesnius pilnutinio žinojimo plotus. Newtonas
galėjo sukurti savo fizinę sistemą nedaug tenusimanydamas filosofijoje,
tačiau Einšteinas turėjo prisisotinti Kantu ir Machu, kad galėtų pasiekti
savo gilios sintezės. Kantas ir Machas — tais vardais simbolizuojama mil
žiniška masė filosofinių bei psichologinių minčių, turėjusių įtakos Einštei
nui — pasitarnavo atpalaiduoti jo protą ir nutiesti laisvą kelią jo naujo
vei. Bet Einšteino nepakanka. Fizika įžengia į giliausią savo istorijoje kri
zę, ir ją tegalės išgelbėti tik nauja enciklopedija, daug sistematiškesnė už
pirmąją.
Specialumas, padaręs galimą eksperimentinio mokslo pažangą per visą
šimtmetį, artėja prie etapo, kada nebegalės savaime žengti pirmyn, jeigu
naujoji karta nesukurs veiksmingesnių priemonių.
Bet jeigu specialistas nepažįsta vidinės jo kultivuojamo mokslo fizio
logijos, dar mažiau žino apie istorines jo iškilimo sąlygas, t.y. kaip turi
būti suorganizuota visuomenė ir žmogaus širdis, kad niekad netrūktų ty
rinėtojų. Mokslinių pašaukimų sumažėjimas, kuris dabar pastebimas, kelia
susirūpinimą kiekvienam, kas turi aiškų supratimą apie civilizaciją ir
kurio pasigenda tipinis “mokslo žmogus”, mūsų dabartinės civilizacijos
viršūnė, nes jis tiki, kad civilizacija yra paprastai kaip kad žemės plut^a
ar pirmapradė giria.
Išvertė P. Gaučys
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

TREMTIES LIETUVIS IDĖJŲ SŪKURY
JE. Juozas Eretas. Išleido „Šaltinis“ Lon
done. 1965 m.
Šiame pamflėtiniame leidinėlyje prof.
Eretas svarsto tautinės kultūros reikšmę,
išsamiai paliesdamas tremtinės visuomenės
pareigas, .galimybes ir skatina kūrybini
ryžtingumą. Šis darbas yra tąsa 1964 m.
„Šaltinio“ išleistų svarstymų vardu “Trem
tis — prakeikimas ar uždavinys“.
„Kad emigracija mums skiria
tikrą uždavinį, matyti, tarp kitko,
ir iš to, kad aukštesnė ranka mums
ne tik paruošė vietą svetur, bet
parinko vietą laisvėje.
Tad šiandieninių įvykių bei idė
jų sūkuryje neužsikreskime socio
loginiu pesimizmu, bet pasiryžkime
teigiamiems žygiams.' Įsidėmėkime:
istoriją daro pasiryžėliai; istorija
gi daroma silpnavaliais.“
Dr. J. Eretas

M. V. sveikina „Šaltinio“ pastangas šiuos
vertingus rašinius spausdinti atskirais lei
diniais. Jie yra verti mūsų visų dėmesio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS. Tėvų Jėzuitų
leidžiamas religinės ir tautinės kultūros
mėnesinis žurnalas. 1965 m. Nr. 6 ir 7.
Red. K. Trimakas, S.J.
Nr. 6 spausdinamas LL konkurse suau
gusiems II premiją laimėjęs Jono Jaškausko „Tė.ai ir bręstantis jaunimas“ rašinys.
Mūsų nuomone tai žymiai teisingesnis ir
realesnis straipsnis negu p. Razmino I vie
tą gavęs darbas. 208 p. randame Artūro
Hermano, Vasario 16 gimn. mokinio, jau
nimo konkurse, II v. laimėjusį rašinį.
Nr. 7 telpa L.L. suaugusių grupėje III
v. laimėjęs Viktorijos Šmaižienės straips
nis „Dalyvavo trylika“ iškeliąs visą eilę
tėvų — jaunimo santykiavimo problemų, ta
čiau nesiūląs būdų ar priemonių jas spręsti.
Kiti straipsniai: prel. V. Balčiūno „Pa
saulietis krikščionis ir kunigas“, dr. V.
Bieliausko „Meilė šeimoje“ II dalis.
Abu numeriai, kaip ir dauguma L.L.,
iliustruoti puikiomis Algimanto Kezio, S.J.
nuotraukomis. Iliustracijos ir laužymas su
teikia leidiniui skoningą ir menišką iš
vaizdą.

AIDAI. Mėnesinis kultūros žurnalas.
1965 m. Nr. 6. Red. J. Girnius.
Trejuose straipsniuose paliečiamas prieš
25 metus įvykęs skaudusis lietuvių istori-_
jos faktas:. Juozo Griniaus — Laisvės, ne
„Liberaliza'cijos“, St. Lozoraičio — Vaka
rų Pergalės Tamsioji l?usė ir Vytauto Vardžio — Sovietinio Kolonializmo 25 Metai.
Tai visų dėmesio verti rašiniai.
„Kaip visos pavergtosios tautos,
taip ir mes trokštame ne vergijos
liberalizavimo, o tikros laisvės. Rei
kia Lietuvai laisvės, kad savame
krašte lietuvis galėtų laisvai gy
venti ir kurti — būti laisvas žmo
gus.“
Dr. J. Girnius

Numeris iliustruotas dail. V. Igno darbų
reprodukcijomis.
ŠALTINIS. Tikybinės ir tautinės minties
žurnalas. 1965 m. Nr. 3. Red. S. Matulis,
MIC.
Šiame numeryje spausdinamas Vyskupo
dr. Prano Brazio žodis, tartas Londone. Su
įdomumu pastebime skyrių „Jaunimui“, ku
rį redaguoja studentas Romas Kinka. Čia
randame Stasio Ylos straipsnį „Mokslas
— kraitis gyvenimui“. Skyreliui linkime
sėkmės plėstis, tobulėti ir neužmiršti aktu
alumo.

SKAUTŲ AIDAS. Lietuvių skautų ir
skaučių laikraštis. 1965 m. Nr. 6. Red.
A. Saulaitis.
Drauge su šeštuoju numeriu S.A. skai
tytojai gavo tikrai vertingą dovaną:
„SKAUTYBĖS“ Nr. 1. LSS Pirmijos nu
tarimu, šis vadovėms ir vadovams skirtas
leidinys pasirodys 3 kartus metuose kaip
S.A. priedas. Numeryje dėmesys skiriamas
stovykloms ir iškyloms. Daug praktiškos
ir tikrai aktualios medžiagos ras visi einą
vadovų -ių pareigas. Nuo „kaip plauti in
dus“, per žaidimus lauke, pro laužo prog
ramą ir apie selinimą gamtoje iki „ką
skiltis veikia stovykloje?“ SKAUTŲ AIDU.,
ir jo vyr. red. v.s. Antanui Saulaičiui už
šios pridėtinės, bet tikrai vertingos parei
gos priėmimą, priklauso visų vadovių -ų
padėka.
LIETUVOS
NA C. ONA LINE
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA

iii
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ANTANO KRAUSO SUKAKTIS

Gegužės mėnesį 60 m. sukaktį at
šventė iškilusis skautų vadovas, peda
gogas ir spaudos darbuotojas, Anta
nas Krausas.
Gimęs 1905 m. gegužės mėn. 10 d.
Sedoje, Mažeikių apskrityje, 1925 m.
baigė Telšių gimnaziją, o 1930 m.
Vytauto Didžiojo u-to humanitarinių
mokslų fakultetą. Mokslus baigęs pa
sišventė padagoginiam darbui: moky
tojavo Šiaulių Berniukų gimn., Rokiš
kio gimn. ir Skuodo progimnazijoje,
drauge ėjo inspektoriaus, vicedirek
toriaus ir direktoriaus pareigas. Vo
kietijoje buvo mokytoju ir vicedirek
torium Detmoldo, Greveno ir August
dorfo lietuvių gimnazijose. Australi
joje 1951 m. savo namuose įsteigė li
tuanistinę mokyklą ir joje 8 m. moky
tojavo.
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Dar gimnazistu būdamas leido ir
redagavo neperiodinį laikraštį „Šalti
nį“. Savo tėviškėje Sedoje 1923 m.
įsteigė viešą biblioteką. Lietuvoje
bendradarbiavo Sargybos, Santūros,
Mokslo Dienų, Lietuvos, Ateities. Ži
dinio, Lietuvos Aido, Jaunosios Kar
tos ir Tautos Kelio laikraščiuose ar
žurnaluose. Vokietijoje redagavo
Skautų Aidą ir Skautybę, o bendra
darbiavo Lietuvių Žodyje, Mūsų Vy
tyje, Mūsų Kelyje, Dirvoje ir Tau
tos Mokykloje. Išleido Vydūno kny
gas: „Tauresnio Žmoniškumo Užtekė
jimas“, „Bhagavad Gitą“ ir „Kalėji
mas — Laisvėjimas“ ir skautams:
„Tau, Skiltininke“, „Gyvulių Drau
gas“ I ir II dalis. Atvykęs Australi
jon bendradarbiavo Mūsų Pastogėje,
Australijos Lietuvyje ir Nepriklauso
moje Lietuvoje ir išleido skautų vy
čių vadovą ,?Vyčio Taku“.
Visus vyr. skautininko Krauso dar
bus skautijai sunku išvardinti. 1937
m. Skuode įsteigė skautų vietininkiją.
Tarptautinėse skautų • džamborėse:
Švedijoje, Olandijoje ir Prancūzijo
je suorganizavo propagandines lietu
vių parodėles. 1946-48 metais vedė
Brolijos spaudos skyrių. Melbourne
įsteigė naują skautybės grupę — se
nų skautų židinį, 1953-60 metais bu
vo LSS Australijos Rajono vadas. Iš
leido virš 10 skautiškų leidinių. Už
ilgametį, nenuilstamą darbą lietuvių
skautijos labui apdovanotas aukščiau
siu žymeniu — Geležinio Vilko Ordenu.
Sukaktuvininką v. s. Antaną Krausą sveikiname ir kuo geriausios klo
ties linkime.
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tvuktai ir
LZKomeiuarai
• Šiais metais JAV Lietuvių Bend
ruomenės Švietimo Taryba buvo pa
skelbusi jaunimo literatūros konkur
są su 500 dol. premija. Taryba jauni
mą, kuriam skirta literatūra bus pre
mijuojama, apribojo 10-16 metų am
žium. Prieš kiek laiko premijos buvo
paskirtos ir vienas juri komisijos na
rys, Ben. Babrauskas, liepos 31 d.
„Drauge“ apžvelgė premijuotus raši
nius ir išnešė sekantį siūlymą: „Būtų
pageidautina, kad Lietuvių Fondas,
šiemet skyręs $500 jaunimo literatū
ros premijai, ateityje paskirtų dvi
premijas po $500: vieną 10-15 metų
moksleiviams, kitą 16-20 metų studen
tams.“
Sveikintinas šio pobūdžio premijų
skirimas ir Švietimo Tarybos žings
niai literatūros skatinime, tačiau ne
galime sutikti su jaunimo ribojimu
nuo 10 iki 20 metų. O kurgi visi vai
kai iki 10 metų? Ar tai ne mūsų jau
nimas? Ar jiems nėra reikalinga li
teratūra? Šitoks amžiaus ribojimas
nėra nei realus, nei teisingas ,o atrodo
net savanaudiškas. Yra pripažintas
faktas, kad 4-7 metų vaikams skirtosliteratūros stovis yra labai blogas.
Beto tai yra amžius, kuriame lietuviš
ka literatūra yra efektingiausią, dau
giausia galinti turėti įtakos. Laukti
na ,kad visi Fondo ar LB nariai, ku
rių vaikai ar anūkai randasi toje „už
mirštųjų“ grupėje, pakels savo bal
sus, kad ši daroma neligybė nesitęs
tų.

Siūlome, kad vienais metais būtų
skiriamos premijos 10-16 metų jauni
mui, o kitais irgi dvi premijos 4-7 ir
8-10 m. vaikams. Šiuo būdu nebūtų
nei viena lietuviukų karta apleista.
Būtų teisu, kad ateinančiais metais
premijos tektų už rašinius skirtus
4-10 metų lietuviukams vaikams.
• Š.m. lapkričio mėn. 13 d. New
Yorke .yra ruošiama didžiulė manifes
tacija, tikslu viešai, masiniai iškelti
Lietuvos laisvės netekimą, atkreipti
spaudos dėmesį ir stengtis įtaigoti
Jungtinių Tautų laisvų valstybių at
stovus Lietuvos bylą iškelti tarptau
tiniame forume.
Šio žygio iniciatoriai, jausdami ak
tyvaus visų lietuvių politinio pasireiš
kimo trūkumą, egzistuojantiems poli
tiniams junginiams neparodžius ryš
kesnių žygių ir, matydami puikiąją
progą — 25 m. nuo laisvės netekimo,
praslenkant, ėmėsi manifestaciją pla
nuoti ir vygdyti. Nors iniciatyva kilo
daugumoje iš jaunesniosios kartos
veikėjų, į jų gretas įsijungė ir vy
resnieji ir „žilagalviai“ ir įvairių
veiksnių atstovai. Manifestaciją orga
nizuojanti grupė pasivadino Komite
tas Lietuvos Nepriklausomybei At
statyti, Darbams vygdyti sudarytoji
komisija, susidedanti iš vyr. koordina
toriaus Antano Mažeikos, jr. ir koor
dinatorių: Algirdo Budreckio, Anta
no Sniečkaus, Juozo Miklovo ir mūsų
fii. Romo Kezio.
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Kas yra ryšku ir svarbu tai, kad
darban jungiasi naujos, jaunos jėgos
su profesiniu pasiruošimu, su energi
ja. Kalbama apie veikėjų prieauglio
stoką, ypač politinėje srityje. Štai ma
tome kandidatus j ateities darbuoto
jus.
Nesenai Čikagoje teko dalyvauti
susirinkime, kur iš New Yorko atvy
kę Mažeika ir Budreckis aiškino žy
gio tikslus, apimtį, organizavimo bū
dus, susijusių išlaidų sąmatą ir at
sakinėjo į dalyvių klausimus. Pris
tatyme aiškiai matėsi išsamus, apgal
votas planavimas, naujos idėjos ir
metodai tikslams siekti, ir kitus užde
ganti energija. Visa tai kelia viltį
laukti naujų ir našesnių vaisių.
Vienas charakteringų šio įvykio
reiškinių yra tame, kad bendron aktyvion veiklon buriasi JAV gimę ant
ros, trečios kartos atstovai, drauge su
„dypukiškąja“ jaunuomene. Demonst
ruojamas vieningumas kelia vilčių
naujai prasmingos veiklos ateičiai. Vi
sų Amerikos lietuvių apjungimas ver
tingam politiniam darbui gali būti šio
laikino pobūdžio žygio ilgametės reik
šmės vaisius. Beto ši kylanti nauja
veiklos jėga įneš kompeticijos aspek
tą mūsų politinėn arenon, kas turėtų
teigiamos reikšmės į esamuosius
veiksnius ir jų statiškus veiklos me
todus.
Apie lapkričio 13 d. manifestaciją
plačiai jau rašoma spaudoje, ateityje
dar daugiau skaitysime. Čia įvairių
detalių neminėsime. Svarbu, kad pa
justume savo pareigą prie šios mani
festacijos prisidėti darbu, savo daly
vavimu, ir nemažiau svarbiu, finan
siniu žygio parėmimu.
Informacijos ir kitais klausimais
galima kreiptis adresu: Committee to
Restore Lithuanians Independence, 29
West 57th Street, New York, N. Y.
10019.
Žemiau spausdiname komiteto atsi
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šaukimą:
Brangus Lietuvi!
Jau dvidešimt penkis metus rusas bolše
vikas fiziniai, ūkiniai ir dvasiniai naikina
lietuvių tautą. Sovietiškas imperializmas
nuvertina ir išniekina lietuviškas verty
bes ir atsiekimus. Mūsų broliai ir sesės
tėvynėje užčiauptomis burnomis verčiami
tylėti. Bet lietuviškoji dvasia dar nepa
laužta Lietuvoje. Tai liūdi 50,000 parti
zanų aukos kovoje su žvėrišku okupantu.
Lietuva šiais metais verčiama dėkoti bol
ševikams už skurdą, išnaudojimą ir rusini
mą. Lietuva verčiama priimti bolševikų
melą, jog Rusija išlaisvinus Lietuvą. Tė
vynės meilė ir žmoniškumas reikalauja, kad
mes, laisvojo pasaulio lietuviai, demaskuo
tume Sovietų melą ir iškeltume pasaulio
forume jų nusikaltimus prieš Lietuvą.
Šių metų politinė raida aiškiai rodo,
kad laikas pribrendo visomis jėgomis kel
ti Lietuvos bylą ir pademonstruoti pasau
liui, kad lietuvių tauta nemirus. Dauge
lio 25 metų Lietuvos pavergimo proga
demonstracijų ir žygių kulminacija turėtų
būti vieša manifestacija, kuri prabiltų į
pasaulio spaudą ir opiniją. Vargu ar at
eityje pasitaikys tokia palanki proga. Mes,
lietuviai, privalome masiniai protestuoti
Jungtinėm Tautom Lietuvos pavergimą ir
iškelti jos klausimą.
Tikėdami, kad šis būdas yra konkreti
priemonė laisvės kovoje, lietuvių visuome
ninių organizacijų ir sambūrių atstovai
Niujorke sudarė aktyvą — Komitetą Lie
tu vas Nepriklausomybei Atstatyti — įgy
vendinti viešąją laisvojo pasaulio lietuvių
manifestaciją.
Lietuvių manifestacija įvyks 1965 m.
lapkričio 13 d., šeštadienį, 12 vai. Madison
Square' Garden arenoje, Niujorke. Mani
festacijos tikslas protestuoti 25 metų Lie
tuvos vergovę, apeliuoti rezoliucijomis į
Jungtinių Tautų atstovybes, į J. T. Komi
tetą tirti kolonializmą, ir JAV valdžią —
įrašyti Lietuvos bylą į Jungtinių Tautų
darbotyarkę, pademonstruoti JAV visuo
menei, kad lietuvybė dar gyva jėga, su ku
ria reikia skaitytis, ir duoti teigiamą pa
vyzdį būsimoms kartoms. Į lapkričio 13 d.
manifestaciją bus kviečiami Jungtinių Tau
tų atstovai, JAV federalinės ir valstybinės
valdžios žmonės, bažnyčios vyresnybė, uni
jų ir profesinių grupių atstovai, moksli
ninkai ir visuomenininkai.
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Komitetas Lietuvos Nepriklausomybei
Atstatyti dar diplomatiniu keliu įteiks re
zoliucijas ir memorandumus Jungt. Tautų
atstovybėms, ragindamas jas kelti Lietu
vos bylą J. T. Savaitę prieš manifestaciją
Komitetas nupirks ištisą New York Times
puslapį reklamai, kuri išdėstys Lietuvos
bylą ir prijungs įžymiųjų pasaulinio mas
to mokslininkų ir visuomenininkų parašus.
Žiūrėkim į padėtį blaiviai: tik mes patys
reikalausim Lietuvos klausimo
iškėlimą
Jungtinėse Tautose, tik mes patys pramu
šim tylos uždangą. Niekas mūsų nerems,
jei mes patys nepademonstruosim, kad kiek
vienam lietuviui rūpi Lietuvos byla. TIK
VALINGA IR VIENINGA LIETUVIŲ
MANIFESTACIJA PAVEIKS PASAULIO
SĄŽINĘ IR SUKELS PLATESNI DO
MĖJIMĄSI LIETUVOS R.EIKALAIS.
Kiekvienas tiesos ir laisvės mylėtojas
privalo įsijungti į šitą manifestaciją, ka
dangi jos pasekmės palies visus lietuvius.
Mes esame atsakingi prieš kenčiančius bro
lius tėvynėje, būsimas kartas ir 50,000 žu
vusių partizanų ir 500,000 Sibiro kanki
nių šviesų prisiminimą. Tebėra mūsų visų
pareiga remti, ir aktyviai įsijungti į Lapk
ričio 13 d. manifestaciją.

Manifestacijos pasisekimas ęriklauso nuo
Jūsų paramos ir dalyvavimo. Malonėkite
kreiptis į Antaną B. Mažeiką, Komiteto
Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti pirmi
ninką dėl informacijos. Aukas irgi siųski
te pirmininkui: 149-42 118th Street, So.
Ozone Park, N. Y.; tel. (212) VI 5-6332.
KOMITETAS LIETUVOS
NEPRIKLA USOMYBEI A TSTA TYTI

“Rabinų” posėdis FSS su
važiavime. Iš dešinės: dr.
J. Gimbutas, dr. T. Remeikis, R. Kezys, V. Kaman
tus, A. Zaparackas.
J. Tamulaičio nuotr.
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ASD IR KORP! VYTIS SUVAŽIAVIME

Liepos 3, 4 ir 5 dienomis, Michigan
ežero pakrantėje, Pottawattamie ku
rorte, įvyko ASD ir Korp! Vytis su
važiavimas. Suvažiavime buvo atsto
vaujami beveik visi JAV ASD ir
Korp! Vytis skyriai. Suvažiavimui va
dovavo ASD centro valdybos pirmi
ninkė t.n. Audronė Kubiliūtė ir Korp!
Vytis centro valdybos pirm. fil. Ri
mas Jakubauskas.
Dažnai per liepos 4-tos savaitgalius,
ASD ir Korp! Vytis skyriai pavieniui
rengia iškilas arba stovyklas, tačiau
šiais metais buvo sutarta suruošti
bendrą suvažiavimą, įjungti visus sky
rius, ir drauge panagrinėti Akademi
nio Skautų Sąjūdžio ateitį.
Istorija yra parodžiusi, kad ateities
nagrinėjimas yra neužbaigiamas ir
dažnai neįmanomas darbas, ir utopijų
ieškojimas beviltiškas užsimojimas.
ASS ateitis, tačiau, yra visiems na
riams labai svarbi, ypatingai šiomis
dienomis, kai nauja ir jaunesnė kar
ta stoja į tikrųjų narių ir korporantų
eiles. Akademikams uždavinys yra la
bai aiškus: skatinti ir tobulinti jaunesniuose nariuose tą lietuvišką dva
sią ir ūpą, tą akademinį draugiškumą,
kuris buvo mums perduotas kandi
datuojant atskirose JAV apylinkėse.
Ateities nagrinėjimo tikslu, suva
žiavimo temos buvo padalintos į se
kančius punktus: lietuviškumas, skautiškumas, akademiškumas, ir tradici
jų tęstinumas. Šie keturi punktai yra
tikrai verti svarstymo, nes iš jų išsi
vystė tai, ką mes vadiname ideologi
ja. Šios kartos ASS veikla yra pagrįs
ta šiais punktais, ir reikia tikėtis, kad
ir ateinančios kartos statys jų pag
rindus su šiais idealais mintyje.
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Pirmoji paskaita ir diskusija, lie
čianti tradicijų tęstinumą, buvo pra
vesta fil. Jurgio Šenbergo. Gaila, bet
ši paskaita, pasiekusi diskusijas lie
čiant alkoholį ir rūkymą sustojo, ir
nebuvo galima įsigilinti į tikrą ASS
tradicijų esmę. Šio klausytojo nuo
mone, per daug dėmesio yra krei
piama į gėrimą ir rūkymą akademi
kų tarpe ir, taip daug dėmesio bekrei
piant, yra surandama daug blogybių
kurios ištikrųjų neegzistuoja. Taisyk
lės liečiant šiuos veiksmus yra aiškios
ir nesikeičiančios, o dažnesnis šių
punktų diskutavimas situacijos nepa
keis. Būtų daug vertingiau įsigilinti
į tas gražias ir reikšmingas ASS tra
dicijas, vietoj pašvęsti tiek daug lai
ko prohibicijos reikalams.
Senj. Rimas Griškelis, kalbėdamas
apie akademiškumo svarbą Sąjūdyje,
įdomiai palygino ASS kaip ideologinę
organizaciją, su organizacija kuri
kaip savo tikslą numato smagius po
būvius, parengimus, užsiėmimus, ir
t.t. Senj. Griškelis paaiškino klausy
tojams tą svarbią ir atsakomingą ro
lę, kurią akademiškumas užima mū
sų tarpe. Beveik kiekvienas sugebėtų
priklausyti tokiai organizacijai, kuri
kaip aukščiausią idealą, pasirenka ge
rą balių ir smagius laikus. Tačiau aka
demikai, būdami studentai, pasiekę
aukštesnius mokslus ir priklausydami
studentiškai organizacijai, turėtų pri
siimti didesnę atsakomybę ir pritai
kyti savo veiklą atitinkamam lygiui.
Trečias pašnekesys, pravestas t.n.
Ramūnės Kviklytės ir senj. Algio Ka
raliaus, iškėlė aiškius nuomonių skir
tumus diskutuojant lietuviškumo
reikšmę ASS rėmuose, dabar ir at-
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Grupė akademikų skautų
aplankė Čikagos tuntų
stovyklą. Iš kairės: A.
Kleinaitis, A. Tamošiūnai
tė, J. Žukauskas, V. Januškis, V. Koncytė, G.
Penčyla, R. Kviklytė A.
Karalius, A. Kubiliūtė ir
A. Trinkūnas.

eityje. Pasirodo, bent iš suvažiavimo
dalyvių, kad aktualiausia Sąjūdžio at
eities problema yra lietuviškumo iš
laikymas narių tarpe. Buvo pareikš
ta, kad jau dabar akademikai turėtų
skaityti save Amerikos lietuviais, su
derinti veiklą su aplinka ir sąlygom,
o už 50 metų jau numatyti „Ameri
can-Lithuanian Academic Scouts“.
Šie jau beveik, arba visai, nekalbės
lietuviškai ir pasiliks kaip patrijotiška organizacija, panaši į dabartinius
Lietuvos Vyčius. Kitiems dalyviams
šis pranašavimas nebuvo priimtinas,
tačiau daugumas žiūrėjo į galutiną
Lietuvos nepriklausomybę su realis
tiniu žvilgsniu. Vieni pareiškė, kad
veikla turėtų būti tęsta su Lietuvos
išlaisvinimu ir eventualiu grįžimu
mintyje, kiti, kad veikla turėtų pri
klausyti nuo aplinkos ir realių gali
mybių atsiekti tikslus.
Padaryti galutiną sprendimą šiais
klausimais, ypatingai nepriklausomy
bės ir lietuviškumo, yra ne tik ne
praktiška, bet ir neįmanoma, nes šiuo
atveju, kaip ir anksčiau, ateities nu
matymas lieka grynas spėliojimas.
Diskusijos, nuomonių skiriamos bai
gėsi pesimistinėje atmosferoje.
Ketvirta ir paskutinė paskaita bu
vo pravesta fii. Rimo Jakubausko, pa
brėžiant skautiškumo svarbą Sąjūdy
je. ASS yra kilęs iš skautybės, skau
tuose turi savo šaknis ir pareigą, ir
pirmutinė atsakomybė tenka skau

tams. Tarnavimo sąvoką tiek pat lie
čia akademikus kiek skautų vadovus,
ir dažnai skautų vadovas ir akademi
kas yra vienas ir tas pats. Fil. Jaku
bauskas priminė dalyviams, kad akademiškumas nėra atskiriamas nuo
skautiškumo, nes ši bendra ideologi
ja negali būti dalinama.
Pažvelgus į praėjusį suvažiavimą,
yra pastebima, kad pesimizmas pir
mavo dalyvių nuomonėse. Tačiau pe
simizmas yra kenksmingas šio pobū
džio diskusijose? Kiek anksčiau bu
vo minėta, ateities pramatymas, įpatingai įvairių nuomonių tarpe, yra la
bai sunkus uždavinys. Yra iškelta
problema, pradėta ją gilintis, o pas
kui užkliūnamą už smulkmenų, ku
rios nėra v.ertos ilgų diskusijų. Taip
vykstant, ateitis lieka dabarties sto
vy.
Šis suvažiavimo dalyvis atsimena,
kaip prieš 7 ar 8 metus, taip pat dis
kutuojant ASS ateitį, buvo pranašau
ta, kad už 8-10 metų akademikai skau
tai pranyks. Tas pranašavimas yra
šių dienų dabartis ir akademikai, šio
rašytojo nuomone, tiek pat uoliai
dirba kiek buvusieji pranašautojai.
ASS ateitis priklauso, kaip vienas pa
skaitininkas pabrėžė, nuo dvasios ir
ypatingai nuo noro tęsti veiklą. Esant
norui, pasimizmas bus apčiuoptas atsiekimų ir ateities klausimas bus aiš
kus, o ne abejotinas.

Senj. Algis Karalius
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DANGUOLĖ MARKUTĖ baigė Illinois
universitetą [gydama BS farmacijoje, baig
dama penkerią metą kursą. Danguolė nuo
pat vaikystės priklausė Lietuviu Skautą
Sąjungai. Šiuo metu ji yra Akademikių
Skaučią .Draugovės Čikagos skyriaus pir
mininkė, ASD centro valdybos vicepirmi
ninkė ir ASS Čikagos skyriaus narė. ASD
draugovėje ji yra ėjusi visą eilę pareigą.
Buvo puiki sekretorė ir uoli korespondentė
Mūsą Vytyje ir kitoj Lietuviškoj spaudoj.
Sesei Danguolei ir toliau linkime daug sėk
mės.

Nuoširdi padėka reiškiama žemiau iš
vardintiems “Mūsų Vyčio” rėmėjams.
Garbės prenumeratas, po $ 10.00 pri
siuntė: G. Juškėnas, J. Svilas, kun. Pakal
niškis, L. Maskaliūnas, L. Griškelis, J.
Kregždys, V. Stropus ir dr. J. Aglinskienė.
Aukojo: New Yorko ASS skyrius per
senj. Legeckį — $ 50.00. Kiti aukotojai: N.
Norris — $ 7.00; V. Abromaitis, L. Pečiūra — $ 2.00; V. K. Dailydė — $ 1.50;
H. Bokas, kun. J. Vaišnys, J. Gepneris, M.
Šimkus, A. Stepaitis — $ 1.00.
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SAULIUS NAUJOKAITIS, veiklusis Los
Angeles skyriaus narys, šią metą birželio
mėnesį įgijo BA laipsnį iš UCLA, kur jis
studijavo biologiją. Rudenį pradės lankyti
UCLA medicinos mokyklą. Saulius 1961
m. baigė Pomona Catholic High School,
kur jis buvo futbolo ir lengvosios atletikos
komandą narys. Baigdamas gavo „Calif.
Scholarship Federation ir National Honor
Society life memberships“.
Korp! Vytis nariu tapo 1962 m. Tais pa
čiais metais buvo išrinktas L.A. skyriaus
Korp! Vytis pirmininku. 1963-4 metais bu
vo junjorą tėvūnu, o per paskutinę ASS
metinę šventę gavo paskautininko laipsnį.
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INA STADALNINKAITĖ birželio mėn.
baigė UCLA su BS laipsniu chemijoje. Ina
planuoja studijas toliau tęsti UCLA mik
robiologijos skyriuje. Ina 1961 m. baigė
Immaculate Heart Highschool ir buvo iš
rinkta California Scholarship Fed. nare.
Ina gimė Vilkaviškyje. Į skautes įstojo
1950 m. Stamford, Conn. Vėliau persikėlė
į Los Angeles kur 1960 m. tapo vyr. skaute
ir 1962 davė ASD pasižadėjimą. Ina buvo
Los Angeles skyriaus pirmininke 1963-64
metais. Los Angeles skaučių, tunte yra ėju
si skiltininkės pareigas.

VIDA MIKUCKYTĖ-RADVENIENĖ, gi
mė 1943 m. Telšiuose. Skaute tapo Los An
geles 1952 metais. Vida daug dirbo su jau
nesnėm skautėm ir buvo Palangos tunto
jaunesniųjų skaučių draugovės adjutante.
1962 m. vasarą davė ASD pasižadėjimą.
Vida baigė John Marshall Highschool
1961 m. ir pradėjo studijuoti pradžios mo
kyklos pedagogiką UCLA universitete. 1963
m. Vida ištekėjo už fil. Egidijaus Radvenio. Šių metų, birželio mėnesį gavo BA
„elementary education“ srityje ir rudenį
pradės mokytojauti pradžios mokykloje.

Uolieji lietuvių visuome
nininkai susitikę Clevelande FSS suvažiavimo metu.
Iš kairės: senj. A. Zaparackas, 1965 m. Jaunimo
Kongreso rengimo komisi
jos pirm., fil. V. Kaman
tus PLB valdybos vicepirm. ir fil. R, K ežys vie
nas lapkričio 13 manifes
tacijos New Yorke koordi
natorių.
G. Peniko nuotr.
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-past o gėjie
LOS ANGELES
• ASD ir Korp! Vytis skyriai surengė
pavasario iškylą birželio 26 d. į kalnus ne
toli Los Angeles. Buvo pakviesti ir jaunuo
liai neseniai baigę gimnazijas. ASD narės
paruošė iškylautojams užkasti dešrelių su
kava. Vėliau gerai pasportavę (broliai lo
šė tinklinį, sesės plepėjo), susėdome iš
klausyti fil. A. Avižienio pranešimo apie
FSS suvažiavimą Clevelande.

• Gale vasaros, per Labor Day savaitgalį,
Big Sur apylinkėje įvyks metinė Los An
geles skyriaus vasaros stovykla.
• Velykų dieną ASD ir Korp Vytis su
ruošė LA jaunimui šokius, kurie praėjo
su dideliu pasisekimu. Sen j. Mindaugas
Pleškys su sen j. Algiu Karalių pravedė
diskusijas jaunimo lietuviškumo klausimu.
Buvo įdomu išgirsti skirtingų nuomonių, o
ypač iš jaunesniųjų, šiuo klausimu.
• Donatas ir Danutė Janutai sulaukė
dukters, kurią pakrikštijo Dainos vardu.
Sveikiname Janutus!

TORONTAS
• 1965 m. ASS valdybą sudaro sekantys
asmenys: fil. S. Kairys — pirmininkas,
t.n. G. Rinkūnaitė — vicepirmininkė, kand.
D. Tamulionytė — sekretorė, senj. R. Kar
ka — iždininkas, junj. G. Škrinskas —
Korp! Vytis atstovas.
• Šių metų veikla daugiausia susidaro iš
kandidačių ir junjorų paruošimo. Šiemet
Toronto skyrius yra labai jaunas, pilnas
naujų veidų ir naujos nuotaikos. Mėgina
me daugiau bendradarbiauti su kitom ideo
loginėm organizacijom. Vieną sueigą pravedėm kartu su ateitininkais. Sueiga pui
kiai pavyko.
• Toronto ASS skyrius dabar aktyviai
ruošiasi Kanados Jaunimo kongresui, kuris
įvyks 1965 m. spalio 8-10 d.
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skyrius stengsis su
daryti ASS savaitgali Stratforde, kur vi
sos Amerikos ir Kanados skautai akademi
kai suvažiuos į Shakespear’o dramos fes
tivali.
a

• Toronto ASS skyriaus nariai labai gau
siai dalyvauja lietuviškoje visuomeninėje
veikioje. Šiemet senj. Gitas Beresevičius,
junj. A. Šileika ir t.n. G. Rinkūnaitė buvo
išrinkti į Kanados Krašto tarybą. Gitas
Beresevičius taip pat priklauso Toronto
Apylinkės valdybai.
ČIKAGA

• Čikagos skyrius sveikina visus savo
narius, kurie šią vasarą sumainė aukso žie
dus. Birželio 26 skautišką, akademišką šei
mą sukūrė pereitų metų Korp! Vytis pir
mininkas Rimas Karaliūnas su t.n. Irena
Savickaite. Rugpiūčio 7 sesė t.n. Onutė
Didžbalytė susituokė su Jonu Stoškum, o
rugsėjo 4 sesė t.n. Izolda Bendoraitytė su
Leonu Radvila.
• Fil. Aldona Avižienytė, Kernavės tun
te pradėjo eiti naujai įsteigtos Mirgos drau
govės draugininkės pareigas.

• Fil. Dana Vainauskaitė Kernavės tunte
šiuo metu eina tunto adjutantės pareigas.
• Fil. E. Vilkas buvo vienas iš Kerna
vės tunto naujos vėliavos mecenatų ir
Krikšto tėvų.
• Vasaros metu keli akademikai turėjo
progos aplankyti Europą. T.n. Regina Macneriūtė svečiavosi Anglijoje, kand. Erika
Lungaitė — Vokietijoje, o senj. Vytautas
Girdvainis apvažinėjo visą Europą.
• Trečiadienį ir ketvirtadienį prieš Ve
lykas, Jaunimo Namuose ASS dvasios va
dovas Tėvas Kubilius, S.J., pravedė labai
įdomias rekolekcijas, kurių pagrindinė te
ma buvo kintančioj! bažnyčia. Ketvirta-
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dienį vakare buvo klausomos išpažintys.
Čikagos akademikai yra labai dėkingi Tė
vui Kubiliui už tokį gražų įdomių minčių
perdavimų. Taip pat širdingai sveikiname
tėvų Kubilių jo 25 metų kunigystės proga.
• Vyskupo Brazio pagerbime suruoštame
Čikagoje akademikus skautus atstovavo
ASD atstovė Janina Tallat-Kelpšaitė ir
Korp! Vytis atstovai Giedrius Penčyla ir
Juozas Kregždys.

• Velykų dienų Gintaro salėje Čikagos
akademikai skautai turėjo linksmų šokių
vakarų.
• Gegužės mėnesio ASD ir Korp! Vytis
sueigoje įvykusioje Jaunimo Namuose t.n.
R. Kviklytė pravedė pašnekesį apie jumorų
lietuvių poezijoje. Jumoristinę poezijų skai
tė Saulius Lišauskas, Tomas Leonas, Liu
das Volodka, Juozas Kregždys, Danguolė
Markutė ir Sylvia Pikelytė.
• Birželio 30 Gintaro salėje įvyko dainų
sueiga. Sesės t.n. A. Kubiliūtė, kand. Dana
Koncytė, kand. Giedra Gasnerytė ir kand.
Irena Srugytė paruošė dainų komplektus.
Broliai Jonas Žukauskas ir Algis Trinkū
nas nuotaikingai pravedė dainas.
• Birželio 16 kandidačių sueigoje įvyku
sioje Kviklių bute įdomių paskaitų apie ASD
tradicijas skaitė f ii. Ona Ščiukaitė.
• Birželio 12 Čikagos akademikai su vė
liavomis dalyvavo Birželio tragiškų įvykių
minėjime ir demonstracijose, kurios įvyko
Marquette parke. Taip pat akademikai da
lyvavo pavergtųjų tautų parade miesto
centre.

• Liepos 10-11 d. savaitgalį grapė aka
demikų skautų aplankė Čikagos skautų
tuntų stovyklas Rako ūkyje. Stovykloje po
geriausių skiltininkų iš Lituanikos, Ker
navės ir Aušros Vartų tuntų apdovanojo
gražiomis trofėjomis.
• Birželio 11, Jonyno vasarvietėje įvyko
kandidačių bei kandidatų priėmimo laužas.
Prie laužo vargšai kandidatai nusilenkė sa
vo garbingų viešpačių tikrųjų narių bei
senjorų valiai atlikdami įvairius šposus.
Nepamiršo pakamuoti ir savo globėjus bei
pirminkus. Praėjus linksmajai programai
visi kepėme dešreles, dainavome, klausė
mės brolio V. Demereckio akordeono garsų
ir pakilus nuotaikai net tautinius šokius
šokome.

• Birželio 25 Čikagos mergaičių vyr.
skaučių draugovė pakvietė ASD nares
pravesti vyr. skaučių įžodį. Įžodis įvyko
Jonyno Ūkyje.
• Rugpiūčio 14-15 dienomis Čikagos ASD
ir Korp! Vytis turėjo iškylų į Wisconsin
Dells, šeštadienį atliko 7 mylių kelionę lai
veliais Wisconsin upėje. Vakare įvyko lau
žas. Sekmadienį, po mišių, visi dalyviai
praleido popietę prie Devils Lake.
TRUMPAI IŠ VISUR

• Fil. dr. Edvardas Kaminskas, tarnau
damas JAV aviacijos medicinos korpuse
Japonijoje, š. m. liepos 3 d. vedė. Šiuo metu
Edvardas jau grįžo Amerikon ir ruošiasi
apsigyventi Bostone, kur MIT universitete
gavo vėžio ligų tyrimų asistento darbų.
• Dėl organizuojamos masinės lietuvių
demonstracijos lapkričio 13 d. Medison
Square Garden, New Yorke, ASS rytinio
pakraščio suvažiavimas, planuotas spalio
mėn. yra atšauktas. Visi ASS nariai kvie
čiami ruoštis vykti į New Yorkų.
• Worcesterio ASS skyrius rengia savo
metinę šventę rugsėjo 18 d., pradžia 1:00
vai. Vakare įvyks šokiai su programa.
• Fil. Antanas Saulaitis, SJ Westono ko
legijoje gavo filosofijos licenciato, o Bosto
no kolegijoj — filosofijos magistro laips
nius. Mokslo metams pasibaigus, kardinolas
Cushing jam suteikė pirmuosius 4 šventi
nimus. Magistro tezę parašė tema: tiesos
klausimas komunizmo filosofijoj. Tezė ir
magistro egzaminai įvertinti magna cum
Įaudė pažymiu.
• Seselė M. Jurgita (t.n. Marija Saulaitytė) baigė Annhurst kolegijų įgydama ba
kalauro laipsnį kalbų ir literatūros srityje
ir gavo aukštesnės mokyklos mokytojos tei
ses Connecticut valstijoje.

• Fil. dr. Arvydas Kliorė buvo vienas pa
grindinių sėkmingos Mariner IV ekspedi
cijos į Marsų mokslininkų. Jį stebėjome te
levizijos programose ir apie jį skaitėme
spaudoje. Time žurnale cituojami jo pa
reiškimai, liečiu Marso paviršiaus oro spau
dimo apskaičiavimus. Fil. Arvydas dirba
garsiose Jet Propulsion Laboratories Los
Angeles.
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surauktini S'
MIELOS SESES IR BROLIAI
Kaip sakant, nieko nepasakant,
galvojant, bet nieko nesugalvojant,
iš visų pusių imant, nieko nepaimant
— Detroitas pasirodo.
Mes buvom labai nustebinti, gavę
nuoširdų pakvietimą į Studijų die
nas Čikogoje. Deja, tuo pačiu laiku
skautiška pareiga traukė mus padė
ti broliams msų demokratiškoje Šei
moje. Su vaikučiais ir draugučiais,
su sesytėm ir mergytėm, su asbackučiu ir vynučiu nutarėm važiuoti į
mūsų vargšę Alabamą. Taip ir susi
tarę, mes — tūkstančių pulkas pra
dėjom kelionę.
Kelias buvo sunkus ir nuotaikin
gas, bet lietuviškos vėliavos veizdas
akyse sudrąsino mūsų patriotiškas
širdis ... Dievui, tau tėvyne, ir žmo
nijai! ..
Pirma sustojom Toledo mieste.
Tūptelėjom restorane pailsėti, ir stai
ga dingo mūsų nepilnamečiai. Ma
tai, ir jie turi kada nors išmokti. . .
“Gerk ir mylėk, kolega! ..”
Keliaujam vėl, nors pulkas vis ma
žėja. Po kelių valandų sustojam Daytone, kur pametėm keletą keliautojų
pas filisterius, kurie, žinoma, pirma
griebė merginas.
“Buvo gera gaspadinė ...”
Iš ten keletas iš mūsų pasuko i
Cape Kennedy Floridoj, kur jie en
tuziastiškai platino Lituanus žurna
lą. Gi sekantieji astronautai galės
tęsti Lituanus vajų mėnulyje, kur
žali mėnuliečiai galės paskaityti apie
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visokius studentiškus juokus šitame
pasaulyje.
Dar kiti pasuko į Tennessee, kur
gražiuose kalnuose broliai ir sesės
galės pasivolioti.
O ASS pirmininkas ir dūmė atgal
į Detroitą pakrikštyti savo sūnaus
(žinoma, nereikia paminėti, kad jis
dar viengungise).

Mylėjau mergelę pusantrų metelių,
turėjau pamesti dėl žmonių kal
belių ...”
Mes keliaujam toliau, nors ir pusė
mūsų tūkstančio nubyrėjo. Galų ga
le atvykom prie pačios Alabamos
valstybės ribų. Čia policija areštavo
apie 100 mūsų lietuvių, nes neturė
jom valdžios leidimo demonstruoti
sekmadienį.
Atvažiavus į Montgomerį, mus pa
sitiko pats gubernatorius Wallace su
kopūstais ir dešrom ir greit pripaži
no, kad jo motina (Valasauškienė)
kilus iš Šančių miesto. Bet šis vai
šingumas greit pasibaigė. Policija pa
sirodė staiga ir pagriebė Valasąušką
į kalėjimą. Mūsų lietuviai nugirdę,
kad prie kalėjimo durų tą naktį bus
laužas su dainom ir gėrimais, pasida
vė policijos globai.
Mes, nors ir pavargę ir išalkę, tu
rėjom rimtesnių reikalų. Nutarėm pa
rašyti sutartį su Martin Luther Ka
ralium, kad mes jiems padėsim at
gauti pilietiškas teises, jeigu jie

30

mums padės atgauti laisvę Lietuvai...
“We shall overcome”
Patvirtinti šią sutartį išleidom bū
rį demonstrantų į Washingtoną. Tik
ra tradicine skautiška nuotaika jie
išvyko žygiuodami ir gal dar kur nors
jie tebežygiuoja ... Kol vieni kelia
vo pas Lyndon Johnsoną, kiti nukly
do pas Howard Johnsoną.
“Ėjo skautas iškylauti...”
Tie, kurie pasiliko Alabamoj, mė
gina balsuoti, bet mūsų tamsūs drau

gai nemėgo lietuviškų dainų. Pradė
jo muštynes. Tai ten. ir palikom bro
lius lietuvius bekovojančius.
Kaip jūs matote, tik mes penki li
kome iš mūsų didžiulio pulko.
Kaip sakant, nieko nepasakant, gal
vojant, bet nieko nesugalvojant, iš
visų pusių imant, nieko nepaimant
— Detroitas ir pasirodė.
Sudiev!
Detroito sesės

FSS suvažiavimo simpo
ziumo tema: “Asmuo pro
fesiniu ir visuomeninių
reikalavimų sankryžoje"
dalyviai. Iš kairės: filis
teriai dr. J. Gimbutas, dr.
1. Užgirienė, D. Bulgarauskaitė, P. Molis ir V.
Kamantas.
G. Peniko nuotr.
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